TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 15. 9. 2016

PREVENCE JAKO UMĚNÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
S originální aktivitou pro podporu prevence rakoviny prsu přišla zdravotnická skupina
EUC. Série výstav devíti obrazů Vaše nejcennější foto (VNF), umělecky pojatých snímků
z mamografických screeningů, bude veřejně přístupná na různých místech ČR. Vernisáž
VNF na EUC Klinice České Budějovice proběhla ve čtvrtek 15. září. Na místním oddělení
radiologie budou obrazy nyní vystaveny trvale.
Na vernisáži vystoupil primář radiologie MUDr. Boris
Pouzar, který zde působí už 18 let. „Za tu dobu se
změnily přístroje, jsou dnes digitální a mnohem
kvalitnější. Screening je takové prosívání, doslova
prosíváme populaci žen preventivními vyšetřeními,
abychom zavčas odhalili případné problémy. Před
třemi lety chodilo na tato screeningová vyšetření 52
procent, dnes to jsou skoro dvě třetiny. Reálné je,
aby chodilo 80 procent žen. Do obou radiologických
pracovišť, která jsou v Českých Budějovicích, přišlo
35 tisíc žen.“
U žen, jejichž ňadra jsou vystavena, nebyl důležitý
výsledek, ale CO je motivovalo jít na vyšetření. A
JAK by vysvětlily ostatním, ať nepodceňují prevenci.
V dotazníku zaznělo od „doporučil mi to lékař“ přes
„vzala mě sem kamarádka“ až po „přiměl mě k tomu
zaměstnavatel“. A rady: „Máte na to nárok, je to
zadarmo!“ nebo „Běžte, budete mít pak lehčí spaní.“
Všechny se shodly na tom, že: „Vyšetření na
mamografu trvá jen pár minut a nebolí to.“
Z 66 mamocenter v ČR, tedy míst, kam mohou ženy přijít nechat si vyšetřit prsa, jich je
ve zdravotnické skupině EUC 9. Všude tam bude letošní výstava VNF. Ve Zlíně, na
EUC Klinikách v Kladně, v Brně, v Olomouci, v Ústí nad Labem, v Bílině, v Liberci a dvě v
Českých Budějovicích (Klinika EUC a na Senovážném náměstí). „I díky různým osvětovým
aktivitám se zvyšuje procento žen, které pravidelně chodí na mamografický screening.
Naší akcí je výstava VNF. Snímky ňader jsou krásné, inspirativní. Sérii našich obrazů
zdarma poskytneme na výstavu všem relevantním institucím, které o ně projeví zájem.
V budoucnu chceme pro další kolekci obrazů přizvat umělce.“, rozvíjí dramaturgii výstavy
VNF Jan Hůlek, ředitel pro vnější vztahy EUC.
Tříminutové video o VNF a preventivním vyšetření ke stažení zde:
http://www.euc.cz/o-nas/vase-nejcennejsi-foto
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Poznámka pro editory:
EUC, dříve Euroclinicum, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard
Kč a rozšiřováním do všech regionů patří k nejvýznamnějším nestátním poskytovatelům
zejména ambulantní péče v ČR. Je největší poskytovatel zdravotní péče
zaměstnavatelům, včetně péče Prémiové.
Aktivity EUC dělí do 6 sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, Lékárny, Laboratoře a
Videolékárna. Od roku 2011 je jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný
maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.
Pro více informací www.euc.cz, media@euc.cz
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